
2017, Jaarverslag

Balans

Het bedrag van het eigen vermogen op de verschillende rekeningen op 1-1-2017 

was in totaal: E 24.264,-

Het bedrag van het eigen vermogen op de verschillende rekeningen op 31-12-

2017 was in totaal: E  21.782,-

Er is daarmee een negatieve saldo in 2017 van: E 2.482,-.Omdat er nog een 

schuld van E 390,- aan Nalandabodhi Europa is (zie onderdeel 9), bedraagt het 

totale negatieve saldo over 2017 E 2.872,-.

Daarnaast is er een voorraad materialen. Daarover wordt iets gezegd bij de 

onderdelen 1 en 5.

Verlies- en winstrekening

Hieronder volgt het overzicht van het netto resultaat van de inkomens en 

uitgaven van de verschillende onderdelen. Na het overzicht volgt per onderdeel 

een toelichting.

1. Netto kosten organisatie totaal
-€ 6.240,-

2. Netto inkomsten leden en vrienden
+ € 8.312,-

3. Netto inkomsten cursussen totaal
+ € 889,-

4. Netto kosten bezoek Dzogchen Ponlop 
Rinpoche

-€ 4.055,-

5. Netto kosten materiaal
-€ 1.726,-

6. Netto inkomsten cursussen buitenland
+ € 60,-



7. Netto inkomsten verblijfkosten
+ € 173,-

8. Netto bankkosten
- € 454,-

9. Inkomsten leden Europa
+ € 560,-

10. Netto inkomsten steunfonds
€ 0,-

Totaal 
- € 2.482,-

11. Nog schuldig aan ledenbijdragen aan 
NB Europa

- € 390,-

Totaal negatief saldo
- € 2.872,-

Ad 1

De kosten voor de organisatie van Nalandabodhi Nederland bedroeg in 2017 ruim

E 6.000,- Die kosten bestonden uit:
 Reiskosten van de bestuursleden bijvoorbeeld voor landelijke 

bijeenkomsten of bezoeken aan officiële vergaderingen, en de reiskosten 
van leraren en de coördinatoren van cursussen. De reiskosten bedroegen in
totaal: E 2.568,-.

 Kosten lidmaatschapsgelden zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de 
BUN (Boeddhistische Unie Nederland) en het Boeddha-huis in Rotterdam: E 
185,-

 Kosten van de twee sangha bijeenkomsten zoals lunches en drankjes die 
altijd worden aangeboden, evenals soms eten achteraf: E 128,-

 Kosten aanschaf spullen. Nalandabodhi heeft 30 zabutons 
(meditatiematten) en 30 meditatie kussens gekocht ten behoeve van de 
organisatie van de Europese sangha bijeenkomst in Rotterdam. Ook zijn er 
voor die bijeenkomst 12 puja-tafeltjes gemaakt. De totale kosten daarvoor 
bedroegen: E 1.553,-. Deze matten, kussens en tafeltjes zijn nu onderdeel 
van de voorraad van Nalandabodhi Nederland.

 Administratiekosten, zoals de kosten van de accountant voor het 
jaarverslag 2016 en kosten voor een abonnement van de website 
‘toegepast boeddhisme’: E 1.625,-

 Directe bestuurskosten zoals kopieën en dergelijke: E 8,-
 Diverse kosten: E 171,

Ad 2

De lidmaatschapsgelden van leden en bijdragen van vrienden van Nalandabodhi 



Nederland bedroegen in 2017 E 11.834,-. Van het bedrag aan 

lidmaatschapsgelden (alleen van leden) is conform afspraak iets meer dan 30% 

afgedragen aan Nalandabodhi Internationaal. Dat afgedragen bedrag was E 

3.522,-. Een deel van dat bedrag was een bijdrage van E 170,- voor de Europese 

leden die via Nalandabodhi Nederland betaald hebben. Zie onderdeel 9.

Ad 3

De inkomsten van deelnemers aan de diverse cursussen van Nalandabodhi 

Nederland bedroegen: E 4884,-. Voor die cursussen zijn kosten gemaakt, zoals 

zalen die gehuurd zijn, achtergrondinformatie die uitgereikt is, en koffie en thee 

die is aangeboden. Op de donderdagavonden (meditatie avonden) is de toegang 

gratis, wel wordt een zaal gehuurd. De kosten van de cursussen en meditatie 

avonden bedroegen totaal: E 3995,-.

Ad 4

In oktober 2017 heeft Dzogchen Ponlop Rinpoche met drie gasten Rotterdam 

bezocht. Tijdens zijn bezoek is er in Rotterdam een open avond georganiseerd 

voor geïnteresseerden met een lezing, zijn er drie dagen georganiseerd voor 

leden uit heel Europa (Europese Sangha Bijeenkomst) en is er een beleidsdag 

georganiseerd voor de coördinatoren van de diverse studiegroepen in Europa uit 

de verschillende landen.

De totale inkomsten van de Europese leden voor de driedaagse sangha 

bijeenkomst en de bijdragen van de aanwezigen bij de open avond bedroegen in 

totaal E 13.786,-. De totale kosten van het bezoek bedroegen E 22.241,- inclusief

de huur van de ruimtes, catering, de diverse reiskosten, het verblijf in Rotterdam 

in een hotel, enzovoort. De totale kosten bedroegen daarmee E 8.455,-. Door 

extra giften van diverse leden van in totaal E 4.400,- werden de totale kosten van

dit bezoek tot E 4.055.- gereduceerd. Vooraf was er een bedrag van E 5.000,- 

extra gereserveerd voor dit bezoek. Het gereserveerde bedrag hoefde daarmee 

niet helemaal geïnvesteerd te worden.

Ter informatie: op de open avond (in Rotterdam) waren 160 bezoekers. Op de 

sangha bijeenkomst waren er 65 leden uit heel Europa. Op de beleidsdag waren 

er 25 deelnemers, ook uit heel Europa.

Ad 5

De kosten van de diverse modules voor leden (aanschaf mappen en 

kopieerkosten) zowel als de kosten voor het achtergrondmateriaal voor 

cursussen bedroeg in 22017 E 3.476,-. De inkomsten uit verkoop van de modules

en materiaal bedroegen E 1.750,-. Daarmee is er wat betreft de materialen een 

negatief saldo van E 1.726,- over 2017.



Toelichting:

De teksten voor het tweejarige pad van beoefening, het tweejarig pad van studie,

de vervolgstudie en het één-jarige pad van toegepast boeddhisme zijn geordend 

in een 11-tal mappen. Deze mappen kunnen door de leden worden aangeschaft 

als ze daaraan toe zijn. De mappen voor het tweejarige pad van studie zijn 

openbaar voor iedereen die meedoet aan die studie. Voor de losse cursussen 

wordt meestal aparte achtergrondinformatie in het Nederlands uitgereikt.

Een paar getallen:

1. Er waren op 31 december 2017 ruim 100 verzamelmappen op voorraad met
bijbehorende inhouden. Het gaat in totaal om 11 verschillende mappen: 1 
map ‘toegepast boeddhisme’, 3 mappen ‘tweejarig pad van beoefening’, 4 
mappen ‘tweejarig pad van studie’; 1 map ‘voorbereidende beoefeningen 
Vajrayana’; en 2 mappen ‘vervolgstudie Vajrayana’. De meeste mappen 
kosten tussen de E 30,- en de 40,-, afhankelijk van het aantal bladzijden. De
verkoopwaarde van deze mappen ligt daarmee rond de E 3500,-.

2. Voor de Europese Sangha Bijeenkomst in Rotterdam zijn er 30 boeken van 
de ‘Songs of Realization’ aangekocht. Van die 30 boeken zijn er 12 boeken 
tijdens de Sangha Bijeenkomst verkocht. De 18 overgebleven boeken zijn in
de voorraad opgenomen. Die boeken vertegenwoordigen een waarde van E 
540,-.

Omdat met name de mappen rond het tweede jaar van het tweejarige pad van 

studie (zie 1.) en de boeken van de ‘Songs of Realization’ (zie 2.) aan het einde 

van 2017 werden gedrukt, respectievelijk aangeschaft, waren die mappen en 

boeken aan het eind van het jaar nog nauwelijks verkocht. Het gaat daarbij om 

30 mappen à E 40,- en 20 boeken à E 30,-. Die hebben een waarde van rond de E

1.800,-.

Opgemerkt dient te worden dat er geen inventarisatie van de voorraad heeft 

plaats gevonden noch aan het begin van 2017, noch aan het eind van 2017. 

Daarmee zijn bovenstaande getallen globale schattingen.

Ad 6

Als leden van Nalandabodhi Nederland cursussen doen buiten Nederland, die 

georganiseerd worden door Nalandabodhi Europa of Nalandabodhi Internationaal,

kunnen ze deze via Nalandabodhi Nederland betalen. Nalandabodhi Nederland 

stort het geld dan weer door. Bij deze cursussen is er € 1.392,- binnengekomen, 

terwijl er € 1.332,- is uitgegeven.

Ad 7

Voor een weekend programma van Nalandabodhi is er door de deelnemers 

betaald voor de cursus en voor de kosten van het verblijf. Die kosten voor het 

verblijf zijn door Nalandabodhi Nederland voorgeschoten en daarna aan de 



deelnemers doorgerekend. De inkomsten voor het verblijf bedroegen € 1.210,00  

terwijl de kosten € 1.037,- bedroegen.

Ad 8

De kosten van de verschillende rekeningen en betaalpassen bij de bank minus 

een gering bedrag aan opgebrachte rente (E 20,-) bedroegen: E 454,-. Op dit 

moment, aan het eind van 2017, zijn er in totaal twee reguliere en twee 

spaarrekeningen.

Ad 9

Een aantal leden van Nalandabodhi in Europa betaalt hun ledenbijdragen aan 

Nalandabodhi Nederland. Er is aan inkomsten van Europese leden E 560,- 

binnengekomen. Er is voor die leden aan Nalandabodhi Internationaal E 170,- 

betaald (zie onderdeel 2). Dat betekent dat Nalandabodhi Nederland aan 

Nalandabodhi Europa een bedrag van E 390,- schuldig is. Dat bedrag is bij 

onderdeel 11 als schuld opgenomen.

Ad 10

Nalandabodhi Nederland heeft een steunfonds opgezet. Dat steunfonds is 

bedoeld voor mensen die financiële (en andere) hulp goed kunnen gebruiken. Dat

kan gaan om leden die met hulp van het steunfonds specifieke nationale of 

internationale programma’s kunnen doen, die ze anders niet zouden kunnen 

doen. Het kan ook gaan om personen of maatschappelijke organisaties in 

Nederland, die een geldelijke bijdragen goed kunnen gebruiken.

Bij het steunfonds is een bedrag binnengekomen van E 1.200,-. Ook is een 

bedrag uitgegaan van E 1.200,-.

Reflectie

Over 2017 is er een verlies geleden van E 2.482,-. Daarnaast is er nog een 

bedrag verschuldigd aan Nalandabodhi Europa van E 390,- omdat een aantal 

leden hun bijdrage aan Nalandabodhi Europa betaalt via Nalandabodhi 

Nederland. Op dit negatieve saldo was gerekend. De reden daarvoor was dat 

voor het bezoek van Dzogchen Ponlop Rinpoche met de gasten en voor de 

organisatie van een Europese sangha bijeenkomst een bedrag van E 5000,- 

gereserveerd was. Van dat bedrag is er iets meer dan E 4000,- werkelijk 

geïnvesteerd. Daarnaast zijn er verschillende investeringen gedaan om deze 

Europese conferentie tot een succes te maken zoals de investering in de 

meditatie-kussens en -matten en Puja-tafeltjes (zie onderdeel 1), en in 18 boeken

‘Songs of Realization’ (zie onderdeel 5). Deze investeringen tezamen verklaren 

de negatieve balans meer dan volledig. Zonder die investeringen was er een 

positief saldo geweest van  ruim E 3.000,-. We gaan er daarom zonder meer 



vanuit dat we in 2018 weer met een positief saldo zullen eindigen. We staan er 

financieel goed voor.

Het financiële vermogen van Nalandabodhi Nederland aan het eind van 2017 

bedroeg ruim E 21.000,-. De afspraak in het bestuur is dat er altijd gezorgd wordt

voor een bedrag van ongeveer E 20.000,- op de spaarrekeningen. Dat bedrag 

blijft gereserveerd om eventueel te investeren in de huur van een eigen ruimte 

wanneer daar de mogelijkheid voor zal ontstaan.

De penningmeesters

Rik Hoevers

Sebo Ebbens
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